
Jeg har lenge drømt om å bygge fly! 

Del-1
Trialprosjektet fra begynnelse til så langt jeg nå har kommet, 19/1-15. 

Det begynte med en 
Pietenpol Air Camper 
 Anskaffet tegninger 

Så ble det MiniMax 
Anskaffet tegninger 
og materialer 

Det endte opp med Trial 
Fra Nando Groppo 
(flyet er ikke mitt prosjekt 
men det flyet  jeg prøvde på 
fabrikken i Italia. 

Byggemateriale: 
Tre og duk 

Byggemateriale: 
Tre og duk 

Byggemateriale: 
Stål og aluminium 

Men , litt historie 
drømmeprosjekter: 



- Flytype? 
- Hvor mye penger ønsker jeg å satse? 
- Når ønsker jeg å være ferdig? 
- Hva skal jeg bruke det til? 
- Hva har jeg av verktøy å bygge med? 
- Kan jeg lakkere der jeg skal bygge? 
- Hvilke type handarbeid liker jeg best? 
- Hvor stor byggeplass har jeg tilgjengelig? 
- Har jeg forsvarlig , lett tilgjengelig lagerplass til alle delene? 
 

- Har andre byget flyet før meg? 
- Vil fabrikanten av byggesettet lett kunne svare på spørsmål fra meg? 
 

Det forutsettes at man er i stand til å lese tegninger! 
 

Det er mange, mange  spørsmål som krever et svar uansett! 
 
Desto mer forberedt, desto lettere å lykkes! 
 

 
 



For meg ble byggesettet en Trial, fra Nando Groppo i Italia 

Dette er maskinen jeg fikk prøve i Italia i 2009! Nydelig å fly, 
veldig lik en Piper Super Cub. Byggesettet kom 7. jan. 2011 
Se deres side:   Forhandler i Norge: 
www.groppo.it    www.microlight.no 
Kjempehyggelig fabrikk å  
ha med å gjøre! 

http://www.groppo.it/
http://www.microlight.no/


Så fikk jeg byggesettet. 1/7 - 2011 
Hvordan skulle vi få kassa av bilen? 
Bilen hadde verken kran eller noe å løfte med: 

Gjør alle avtaler på forhånd! Ingenting er en selvfølge!!! 



Etter mye frem og tilbake, fikk jeg kranbil og løftet kassa inn i tørre omgivelser. 
Visste jeg ikke hvor stor kassa var?  Nei!!!! 
 
Ikke glem nå å sjekke at alle delene er kommet med. Sjekk opp mot tegninger 
og delelister som kommer med forsendelsen. En stor jobb, men nødvendig! 



For vingene, som jeg valgte å få ferdig montert, laget jeg et repo i garasjen, under taket.  
Jeg kjøpte liggeunderlag fra Biltema, som jeg brukte som mellomlegg mellom vingene. 
Vingene er så lette at de godt kan ligge oppå hverandre. Men pass på at ingenting stikker 
ut og går gjennom den andre vingen. 



For alle aluminiumsplatene, laget jeg en flat kasse på veggen, hengslet i 
underkant,  og som kunne  lukkes  og åpnes. Sikker lagring og lett 
tilgjengelig. Materialer til kassa er finerplater fra embalasjen delene kom i. 
 
Det er mange deler som må holdes styr på!  



På platekassa laget jeg også en liten plate  til å legge tegningene på! Selve 
kassa malte jeg grå. 



Epoxygrunning, herder i et glass, epoy 
i det andre. På den måten kunne jeg 
blande litt av gangen i riktig forhold. 
 

Kompressor  må mann ha. Et lite hydraulisk 
løftebord er kjekt når man er allene.(kjøpt 
som feilvare på Jula) 

Batteridrill og trykkluft -naglepistol må man  
ha.En manuell  ”popptang” er også nødvendig. 

Plastbakker til clekos. Tanga er et spesial- 
verktøy til å feste muttere i konstruksjonen. 



Noe av det viktigste verktøyet, var kanskje en gammel 
Nilfisk støvsuger. 
 
Det blir enormt mye borespon, som er meget lett å dra med  
seg inn over alt. 
 
Det finnes masse litteratur hos EAA om flybygging og verkstedteknikk 
og  om hvordan deler kan lages og materialer håndteres. Anbefales 
anskaffes før du begynner. Koster lite! 
 
Hvor stort var så rommet jeg benyttet?  3,12 m x6,10 m 
Takhøyden er 2,20m 
 
Arbeidsbenker laget jeg den gangen huset var nytt, stålramme og 
laminert treplate. Ekstra byggebord måtte jeg også lage etter hvert. 
Har du liten plass, er det ok med rullebord. 
 
Rommet har varmekabler for oppvarming, egen inngang utenfra 
og dør rett inn i tv-stua i underetasjen. Synes kona jeg var mye  
borte, kunne jeg bare sette opp døra inn til tv-stua. 
 
 



To nyttige , enkle verktøy for å lage 90 gr 
flens på ei plate. Kunn et snitt i ønsket dybde. 

Noen knekter høyt opp på veggen for  
å lagre litt lengre gjenstander gjør stor nytte. 

Badstua fikk jeg også lov til å bruke for  
å lagre deler, ferdige eller halvferdige. 

Noen bukker og finerplater fra emballasjen 
Er kjekke å ha når noe skal grunnes. Alle  
Plater ble grunnet på innsiden med epoxy. 



Under benken ser man plastkasser , lager for mange av smådelene, lett tilgjengelig og 
sortert . Cocpiten, som er ferdig sveiset stålramme og lakkert, har jeg festet på en 
tralle med låsbare hjul. Har man liten plass, er dette en ok måte og bedre få utnyttet plassen. 
Det er også viktig å få til riktig arbeidshøyde! 



For å hindre å ødelegge lakken  
ved boring, festet jeg noen  
plastslanger på boret. Effektivt! 

Merking og boring av rørene i cocpitramma: 
Platene ,som skal festes på cocpiten, er boret på 
forhånd, eller det er angitt hvor hullene skal være. 
Da er det viktig at hullene fra plata flukter med  
senter av røret. Er plata forboret, legges plata på  
rørene, hvor  du på forhånd tegner opp senteret på røret  
med en farget strek. Da kan man se streken gjennom 
hullene i plata. Man flytter på plata til alle hullene ligger 
på senterlinjen. Så merkes hullets senter på røret. Da er 
det bare å bore. Ikke kjøp billigbor! 



Clecos er det bruk for mange av. Som regel er hullene for-boret. Så må hullene  
merkes hvor de skal være. Så forbores hullene i stålramma til 2,5 mm. Så settes  
plata på igjen med clecos i alle hullene. Deretter bores hvert hull opp til endelig 
dim.  Det må være clecos i alle hull. En og en tas ut. Det bores og en større dim. av  
Clecos settes i hullet. Alle hull er til enhver tid  satt inn med Clecos, untagen det man borer. 



Den ”rullende ” 
verktøykassa 
i riktig arbeidshøyde 

Det er lurt å ha de saker man skal arbeide med lett tilgjengelig og i riktig 
arbeidshøyde. 



Noen enkle trebokker og ei finerplate er kjekt å ha når noe skal grunnes/males. 
De små klypene(med røde topper) gjorde stor nytte. Kan kjøpes på Jula/biltema 
og koster nesten ingenting, (svingbare og låsbare hjul på tralla). 



Det er mange nagler som skal  i. Derfor er det nødvendig med en trykkluft 
naglepistol. Den skal brukes så mye, at kjøp for all del ikke noe billigutgave. 



Dashbordet, dvs plata over instrumentbrettet. 



Da er ”dashbordet” prøvet på plass. Så skal det bores, boregrader  må fjernes og  
så skal det nagles. 



Vinduene i Lexan, på plass på den ene siden. Jeg har valgt å la plastbeskyttelsen 
 være på til maskinen er lakket. 



Så var det å få på frontruten. Med stropper, tau og noen runde trestokker, fikk jeg  
presset de kaldt på plass. Varmet de litt før boring med varmepistol. Men vær  
forsiktig med varmen. Hullene var boret med minste dim. i stålramma på forhånd. 
Hullene kunne man så se gjennom plasten. Så ble Lexan boret. Laxan er takk- 
nemmelig  å bore i! 



Vær sikker på at plastplata ligger ordentlig innat konstruksjonen over alt!  
Rundstokker og lastestropper er suverent å ha for hånden. 



Innimellom, når forholda lå til rette (f.eks så varmt ute at døra ut kunne stå oppe) 
ble forskjellige deler grunnet med epoxy. Måtte ligge litt i forkant med grunningen. 
Luktet ille over hele huset om jeg ikke fikk luftet. 

Flere deler, stålramma på bildet, er feste for haleflata, som skal felles inn i  
platekonstruksjonen i kroppens bakre del. Må grunnes før den monteres. 

Stålramme, 
feste for haleflata 

Platekassa 



Sideroret, malt innvendig med epoxy. Innpakningsplasten benyttet som underlag. 
Viktig for ikke å få riper i det tynne aluminiums-belegget som er på utsiden av plata. 



Snart klar for nagling! 



Men enden på sideroret må også tilpasses og bores. Disse klypene  fra Jula 
er både billige og til stor nytte. Stor fordel at de er laget i plast! 



Klargjøring av deler til den ene haleflata. Må avfettes, pusses over med 
”rørleggermatte”, plastmatta som rørleggerne benytter for å ta vekk oksydsjiktet  
på kopperrøra før de lodder, og  så vaskes igjen for å få bort støvet (sillikonfjerner).  
Så kan de grunnes.  

Plata til den  
ene haleflata  Plata til den  

andre haleflata  



Delene innvendig er grunnet. 



Ramma til den ene 
haleflata er satt sammen. 
Alle delene ble grunnet  
innvendig. Denne gangen 
med epoxy- grunner, og 
ikke Antipest, som også er 
epoxy. Himmelstor 
forskjell i pris og jeg  er 
overbevist om at 
Antipesten gjør samme 
nytte. Men, ikke som 
underlag  for lakken 
utvendig. Da bruker jeg 
epoxy primer. 



Delene  må flere ganger settes sammen, bores, tas fra hverandre for å kunne 
fjerne grader fra boringen for så og settes sammen igjen. Da er det viktig at  
delene kommer tilbake på samme plass. Derfor den røde merkingen med  
strek og nummer. 



Den ene haleflata. Klar for boring fra 2,5 mm til 3,2 mm. 



Den ene haleflata boret opp til 3,2mm på undersiden. 



Så skal plata bøyes på plass på den andre siden av haleflata. Lastestropper 
er et suverent verktøy til hjelp her også. 



Da var den ene haleflaten ferdig. Så skal det lages en tilsvarende 
for den andre siden. Mye arbeid? Ja litt, men i alle fall mange gjentagelser! 



Så var det høyderorets sin tur. Hullene er forboret til 2,5 mm. Så må de, etter 
 alle delene er satt sammen med clecos, bores opp til 3,2 mm, eller til den dim . 
 som er angitt på tegningen. Etter boring, må alle delene tas fra hverandre igjen 
 fordi gradene på innsiden, pga boringen, må fjernes. Til det brukte jeg et skarpt bor, 
Vesentlig større i dim enn hullet. Men det må bare ”roteres mellom fingrene”.  
Må ikke bruke drill, fordi du skal ikke fjerne mer enn gradene i hullet. Dette er 
nødvendig for at  naggelen skal ligge godt nok an mot flaten.  
Alle komponenter er  produsert på samme måte. De sorte clecos er 4mm,  
gullfargede  er 3,2mm og sølvfargede  er2,5 mm. 
Selvfølgelig viktig at man benytter den naggel-dimensjon som er angitt på tegningen. 



Så var det å lage alle skottene i  bak-kroppen.  Alle delene ble grunnet før  
sammensettingen. I tillegg ble alle nagler satt inn, våte av epoxy når de ble naglet. 



Alt skal også bores opp til riktig dim. og hullene skal gjøres fri for grader. Greit 
da å ha et underlag som man kan bore rett ned i. Derfor la jeg en tilstrekkelig 
tykk finerplate oppå arbeidsbenken. 



Alle deler sider som vender innover i skroget, ble som også tidligere nevnt, 
grunnet med epoxy.  
Det var mye mer arbeid enn jeg forventet. Hadde jeg gjort jobben om igjen,  
hadde jeg satset på å gjøre denne jobben før jeg begynte med noe annet. 
 
Her blir garasjen tatt i bruk når temperaturen var høy nok for å grunne(lakke). 
Da var det ok å ha en del bokker og plater til å legge deler på. 



Produksjon av høyderorstrimmen 



Så måtte jeg produsere et nytt rullebord for å montere bakkroppen, som man 
ser av firkant -stålrør og med styrbare  og låsbare hjul. Plata oppå var finer fra  
embalasjekassa. Firkantrøra er skrudd sammen for å være sikker på at bordet ble rett. 



Sammensetting av bakkrops-sidene på det nye rullebordet. Bakerst på benken ser 
dere også mange av skottene og helt til høyre stålramma, som skal inn bakerst 
i kroppen, som feste for haleflata. Dere ser også  ”trillestativet” med fast plastkasse 
oppå, som jeg kunne plassere det verktøy jeg hadde bruk for. Det er også viktig å ha 
en plass å lagre ferdige deler, så man kan ha det litt ryddig rundt seg. 

Trillbar  
verktøykasse Skottene til 

 bak-kroppen 

Stålramme 
Feste for 
 haleflata 



Innsetting av skottene i bakkroppen. Cocpiten og bakkroppen ble bygget  hver  
for seg for så å bli satt sammen. Dette er litt forskjellig fra rekkefølgen  
på tegningene . Kun for å spare plass. Under bordet, den godt benyttede støvsugeren. 



Div.bilder av bakkroppen. 



For at kroppen skal bli rett, er det viktig at bordet den settes sammen på, er rett .  
Her er delene foreløpig satt sammen med noen få clecos. Før jeg borer opp fra 2,5 
til 3,2 mm, er det clecos i alle hullene. Det er viktig for at man skal være rimelig sikker 
på at konstruksjonen blir rett. 



Høyderorsstaget og  siderors-wires på plass. Plastrøret er for å trekke ledninger. 



”Bellkranken ” for høyderorsoverføringen. Den er montert rett over en inspeksjons- 
luke  i kroppen. 






